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Innledning 

I følge Nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (2009), skal 

ernæringsstatus til alle pasienter vurderes. Ernæringsrådet ved UNN har besluttet å bruke NRS 2002 

(ref. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring) som verktøy for 

kartlegging av pasientenes ernæringsstatus. Denne metoden er publisert i lomme-format i brosjyren 

«God ernæringspraksis» og distribuert til alle avdelingene. Ernæringssenteret har utviklet et elektronisk 

verktøy med brukerstøtte til gjennomføring av ovennevnte kartlegging. Dette verktøyet er Excel-basert, 

men kan startes fra DIPS (ligger under Hjelp - Ernæringsscreening (RL1804) eller fra UNNs Intranettside 

under Verktøy - Ernæringsscreening. Det ligger også på UNNs Internett under Ernæringssenteret: 

«Informasjon til helsepersonell».  Ved registrering av pasientens alder (fødselsår), vekt, høyde, 

eventuelt tidligere vekt og risikoskår for sykdom og matinntak, genererer dette verktøyet automatisk 

journalnotat/dokumentasjon. Dersom kriteriene for bruk av diagnosekode og/eller prosedyrekoder er 

til stede, inkluderes også disse i dokumentasjonen. Verktøyet har også en næringsberegningsfunksjon 

som beregner energi- og proteininntak, og i hvilken grad behovene for disse næringsstoffene dekkes. 

Dokumentasjonen som genereres kopieres til et eget journalnotat opprettet i DIPS som kalles 

«Ernæringsstatus med koder». Det elektroniske verktøyet har fire arkfaner, Screening, Kostregistrering, 

Fall_sårrisiko, Beregning av høyde og Register (fig 1). En kan skifte arkfane (uten mus) ved å trykke 

Ctrl+Shift+Page Down/Page Up.  Denne prosedyren gir veiledning i hvordan dette elektroniske 

verktøyet brukes til ovennevnte formål. 

1.0 Vurdering av ernæringsstatus.  

Pasientenes ernæringsstatus vurderes ut fra BMI, vektendring, matinntak og ernæringsmessig risiko 

forbundet med sykdom. For vurdering ernæringsstatus benyttes kun arkfanene Screening og 

Kostregistrering.  

1.1 Kartlegging av ernæringsstatus. Fig. 1 viser hvordan verktøyet for screening av ernæringsstatus 

ser ut.  

 
Fig. 1 – Eksempel på utfylt er ernæringsscreening. (Født: 1941, Høyde:166cm, vekt: 55kg, Tidligere vekt 

for 1 md siden: 60 kg, Skår for matinntak (>50% av behovet)=1, Skår for sykdom=1). 
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Start med å registrere ditt navn som behandler og velg yrkestittel, «L» for lege, «S» for 

sykepleier/hjelpepleier, «K» for klinisk ernæringsfysiolog. Registrer deretter pasientens fødselsår, 

høyde, vekt, tidligere vekt (dersom tilgjengelig), skår for matinntak og skår for ernæringsrisiko 

forbundet med sykdom. Kriteriene for skår for matinntak og sykdomsrisiko blir vist ved å legge 

muspekeren over registreringsfeltet for disse. Feltet «Energibehov» er forhåndsinnstilt på 30 kcal/kg 

(sengeliggende) og feltet «Kroppstemperatur» på 37 gr C (normaltemperatur). Disse verdiene kan 

endres ved behov. Verktøyet beregner da automatisk BMI, vektendring (kg og %), energi- og 

proteinbehov og risikoskår. Diagnose- og ernæringsrelaterte prosedyrekoder genereres også dersom 

kriteriene for disse er oppfylt. Dersom pasienten har spisevansker eller trenger hjelp til å spise, krysses 

det av for dette i feltene under «Tilleggsinformasjon». I eksemplet er det krysset av for at pasienten er 

kvalm og har Cøliaki. Dette blir automatisk inkludert i teksten til høyre/journalnotatet, «Det bør tas 

hensyn til følgende forhold: NB! Pasienten har Cøliaki, Kvalme/oppkast.» 

1.2  Registrering av pasientens matinntak. Dersom pasientens matinntak er kartlagt, beregnes 

energi- og proteininntak ved å registrere mattype og mengde spist i skjema for «Kostregistrering» 

(arkfane 2). Se fig.  2.  

 

 
Fig. 2 – Eksempel på utfylt kostregistreingsskjema. 

 

Øverst til høyre i arket vises inntak av energi, protein og væske, både som verdier og som prosent av 

behov (feltene P2 – P4). Denne funksjonen er blant annet nyttig når en skal lage kostplan som  
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er tilpasset pasientens energi- og proteinbehov. Væskebehov beregnes det ut fra 30 ml pr kg 

normalvekt. Det er kun ment som veiledende. Væskebehovet bør også vurderes ut fra andre forhold 

som diurese, oppkast/diare eller andre faktorer som påvirker væskebehovet. Når kostregistrering er 

foretatt vil prosentandelen av energibehovet bli vist på «Screening»-arket, med forslag til skår for 

matinntak beregnet ut fra kriteriene gitt i retningslinjene. Se eksempel fig. 1. (Her er 57 % av 

energibehovet dekket = skår 1). Dersom registrert matinntak er representativt for den seneste ukes 

matinntak, registreres denne skåren i feltet «Skår for matinntak» (Screeningsark B15).  

Dersom pasienten har spist matvarer som ikke er inkludert i kostregistreringsskjemaet, kan denne/disse 

matvaren(e) registreres i de gule matvarefeltene som er «tomme».  

Tilleggsernæring i form av spesialkost, næringsdrikker, sondeprodukter eller intravenøs ernæring er 

samlet på registreringsskjemaets høyre side. Når disse produktene blir brukt, oppfattes det som 

ernæringsbehandling, og utløser automatisk prosedyrekode(r) (NCMP) for slik behandling. Inntas for 

eksempel produkter fra rød ramme (fig 2), utløses prosedyrekode WJAT15 (bruk av spesialkost). Dersom 

produkter i blå ramme brukes, utløses prosedyrekode WJAT10 (bruk av sondeernæring). Produktene i 

fiolett ramme, utløser prosedyrekode WJAT01 (Parenteral/intravenøs ernæring). Utløste prosedyrekoder 

blir automatisk inkludert i Sammendrag fig 3.    

2.0 Dokumentasjon av ernæringsscreening og kostregistrering.  

Når screening og eventuelt kostregistrering foretas, genereres automatisk tre tekstfelt til høyre for 

screeningsfeltene i arkfanen «Screening». Det er: «Sammendrag», «Resultat fra screening» og 

«Resultat av kostregistrering» (dersom kostregistrering er foretatt) Se fig 1. Innhold og hensikt med 

disse tekstfeltene er beskrevet nedenfor. Teksten i disse feltene kopieres til journalnotatet i DIPS som 

heter «Ernæringsstatus med koder», og utgjør nødvendig dokumentasjon for at ernæringsscreening og 

eventuelt ernæringsbehandling er iverksatt. Se veiledning for oppretting av dette journalnotatet under 

punkt 3. Dette journalnotatet er et såkalt «flerbruksdokument». Det vil si at både sykepleiere, kliniske 

ernæringsfysiologer og leger har både lese- og skrivetilgang til det. Det er derfor at dokumentet er et 

«blant ark», dvs uten overskrift. Overskriften genereres automatisk når den som foretar screening 

og/eller registrerer matinntaket fyller inn navn og velger yrkesgruppe i screeningsverktøyet. Se fig 1.    

Merk: Det skal kun opprettes et notat «Ernæringsstatus med koder»pr innleggelse. Grunnen til det er at 

all ernæringsrelatert dokumentasjon skal være samlet i et notat. Dersom dette notatet godkjennes før 

pasienten utskrives, og det er behov for ytterligere dokumentasjon av screening eller ernæringstiltak, 

skal det ikke opprettes nytt notat, men samme dokumentet «åpnes» ved å lage «Ny Versjon». Ny 

versjon lages ved å åpne notatet og velge «Ny Versjon» under «Dokument» på menylinjen i DIPS. 

Dersom en ikke får tilgang til å lage ny versjon på denne måten, kan en først sende dokumentet til sitt 

eget «arbeidsområde» i DIPS, for så å åpne det derfra å lage ny versjon. Se veiledning for kopiering av 

dokumentasjon til elektronisk journal under punkt 3.  

2.1 Sammendrag. Se eksempel fig. 3. Dette tekstfeltet inneholder pasientens vekt, energi- og 

proteininntak i prosent av behov, samt diagnose- og NCMP-prosedyrekoder (dersom kriterier for disse 

er oppfylt). Dersom screening eller kostregistrering foretas flere ganger ved samme innleggelse, 

kopieres kun resultatlinjen (nederste linjen) rett under forgående resultatlinje i journalnotatet i DIPS. Se 

eksempel fig. 3 merket rødt. På den måten vil en få et oversiktlig sammendrag av vektutvikling, 

dekningsgrad av energi- og proteinbehov (% av anbefaling), samt diagnose- og prosedyrekoder som er 

generert under sykehusoppholdet. 
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Fig 3 – Eksempel på notatet   Sammendrag» som genereres etter screening og kostregistrering. Ny 

veiing og kostregistreing tre dager senere (i rødt) viser at vekta til pasienten har økt med 1 kg og energi- 

og proteinbehovet er dekket med henholdsvis 76 % og 55%. Prosedyrekode for tilskudd er aktivert pga 

av at det er gitt næringsdrikk eller spesialkost.   

 

2.2 Resultatet fra Screening. Se eksempel fig. 4. Hensikten med dette tekstfeltet er å dokumentere 

resultatene fra ernæringsscreeningen. Når screening foretas, genereres det fortløpende tekst i dette 

feltet. I teksten framkommer blant annet beregnet alder, BMI og vektendring i kg og prosent, samt 

risikoskår for disse. Det gis også skår for alder dersom pasienten er eldre enn 69 år. Dersom samlet skår, 

inkludert eventuelle skår for matinntak og risiko forbundet med sykdom/diagnose, blir 3 eller mer, 

genereres diagnosekode. Se eksempel fig. 4 merket rødt.   

 

 
Fig. 4 – Eksempel på notat som genereres etter foretatt Screening. 

 

Avhengig av pasientens ernæringsstatus, kan det genereres tre forskjellige diagnosekoder. Det er 

E43.00 for alvorlig underernæring, E44.00 for moderat underernæring og E46.00 for ernæringsmessig 

risiko. Kriteriene for bruk av disse kodene kan sees ved å legge musepeker over feltet «Totalt skår – NRS 

2002» (Screening B21). Teksten i dette feltet kopieres også til journalnotatet i DIPS som heter 

«Ernæringsstatus med koder». Se veiledning for kopiering til elektronisk journal under punkt 3.2.  

Dersom diagnosekode er generert, gir denne teksten nødvendig dokumentasjon for at kriteriene for 

bruk av ernæringsrelaterte diagnosekoder er oppfylt. Når ernæringsbehandling er iverksatt og 

dokumentert, kan diagnosekoden registreres i DIPS (se punkt 4.1).  
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2.3 Resultat fra Kostregistrering.  

Dersom kostregistrering er foretatt, genereres også notatet «Ernæringsstatus med koder.  Resultat fra 

kostregistrering» (fig. 5). Også dette feltet kopieres til journalnotatet i DIPS, «Ernæringsstatus med 

koder». Se veiledning punkt 3.3. Det er flere grunner for å foreta elektronisk kostregistrering. For det 

første gir det informasjon om hvordan pasientens matinntak er i forhold til behovet (med automatisk 

forslag til risikoskår for matinntak). I tillegg genereres også dokumentasjon for at ernæringsbehandling 

er iverksatt (eks spesialkost, næringsdrikker, sonde- eller parenteral ernæring). Når slike produkter 

inkluderes i kostregistreringen, dokumenteres det i form av både prosedyrekoder i  «Sammendrag» 

(fig.3), og som tekst i «Resultat fra Kostregistrering» (fig. 5). Dette utgjør tilstrekkelig dokumentasjon 

for å tilfredsstille myndighetens krav til dokumentasjon av tiltak/ernæringsbehandling når en 

registrerer diagnosekode.  

 
Fig. 5 – Eksempel på notat som genereres etter kostregistrering 

Når det gjelder væskeinntak, dokumenteres dette kun dersom registrert inntak er minst 700 ml. 

Dersom registrering av væskeinntak er lavere enn dette, eller mangler, dokumenteres: «Væskebehov 

kan ikke beregner, evt. manglende registrering» (se tekst merket rødt fig 5).   

3.0  Kopiering av ernæringsdokumentasjon til elektronisk journal (DIPS).  

Elektronisk generert dokumentasjon kopieres som nevnt i punkt 2 til eget notat i DIPS som kalles 

«Ernæringsstatus med koder». Dette journalnotatet opprettes ved å velge «Nytt journaldokument» i 

DIPS (Ctr+F9). Gå deretter til Screeningsverktøyet og merk feltene som skal kopieres. Det gjøres ved å 

dra musepeker over området som skal merkes mens en holder nede venstre mustast.  

Velg så kopier (trykk Ctrl+c), og gå deretter tilbake til notatet ”Ernæringsstatus med koder” og lim inn 

de kopierte feltene (trykk Ctrl+v).  

3.1 Kopiering av ”Sammendrag - Ernæringsdokumentasjon” (se fig 3). 

«Sammendrag – Ernæringsdokumentasjon» kopieres først inn i «Ernæringsnotatet Ernæringsstatus med 

koder». Det gjør en ved å kopiere de fire øverste feltene i screeningsnotater som tilhører sammendraget  

(se fig 3) inn øverst i det opprettet ernæringsnotatet.   

NB! Lag deretter avstand til neste tekstfelt som skal limes inn ved å trykke Enter 2-3 ganger. En 

«bryter» derved «rutenettet» som dannes når en kopierer Excel-felt til annet dokument.  

Dersom screening- eller kostregistrering gjentas flere ganger under samme innleggelse, kopieres kun 

resultatlinjen de øvrige gangene (se eksempel linje merket rødt i fig 3).  
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3.2 Kopiering av Screeningsnotat (se fig 4).  

Tekstfeltet «Ernæringsstatus med koder. Resultat fra screening» kopieres også til journalnotatet 

«Ernæringsstatus med koder» som forklart ovenfor. Dette feltet limes inn 2-3 linjer under «Sammedrag 

– Ernæringsdokumentasjon» som anvist ovenfor. Dersom screening foretas flere ganger under 

oppholdet, limes siste notatet alltid inn øverst i dokumentet (under Sammendrag). På den måten vil 

den siste dokumentasjonen ligge best synlig i notatet. Når screening og kostregistrering skjer samtidig, 

kan begge tekstfeltene («Ernæringsstatus med koder» og «Resultat fra kostregistrering») limes inn 

samlet. 

3.3 Kopiering av kostregistreringsnotat (se fig 5).    

Når kostregistrering skjer etter at pasienten er screenet, kopieres nederste linje i sammendraget og 

tekstfeltet «Ernæringsstatus med koder. Resultat fra Kostregistrering» til «Ernæringsstatus med koder» 

i DIPS. Nederste linje/resultatlinjen i sammendraget kopieres inn rett under forrige resultatlinje i 

sammendrag (fig 3 merket rødt). Resultat fra kostregistreringen limes inn øverst i notatet 2-3 linjer 

under Sammendrag. Ved gjentatte kostregistreringer foreslås at kun de registreringene som 

dokumenterer endring i pasientens næringsinntak, eller ved eventuell oppstart med støtteernæring 

(eks bruk av næringsdrikker, sondeernæring eller parenteral ernæring), kopieres til dette 

journalnotatet.     

3.4 Dokumentasjon til journal når ingen ernæringsmessig risiko foreligger    

Dersom pasienten ved screening skårer mindre enn 3, det vil si «Ingen ernæringsmessig risiko», har 

noen avdelinger på UNN besluttet at det da ikke skal opprettes eget ernæringsnotat. Selv om screening 

viser at det ikke foreligger ernæringsmessig risiko, genereres likevel en prosedyrekode for «kartlegging 

av ernæringstilstanden», OAAL00. Det er viktig at denne koden registreres i DIPS selv om en ikke 

oppretter Ernæringsjournal. Det er denne koden som gjør det mulig å rapportere hvor stor andel av 

pasientene som får kartlagt ernæringsstatus. Se veiledning for koderegistrering punkt 5.  

Koden OAAL00 skal også brukes dersom en foretar kun pre-screening (uten å foreta elektronisk 

screening), og finner ut at pasienten ikke er i ernæringsmessig risiko. Se fig 6.  

 

 
Fig 6. Spørsmål som stilles for å vurdere om pasienten kan være i ernæringsmessig risiko, -»Pre-

screening». 
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Det vil si at dersom svaret på alle spørsmålene ovenfor (fig 6) er «Nei», skal en også bruke 

prosedyrekode OAAL00 som dokumentasjon for at pasientens ernæringsstatus har blitt vurdert. Det bør 

da også anmerkes i sykepleierdokumentasjon at «pasienten er vurdert til å ikke være i 

ernæringsmessig risiko». 

 

Det anbefales imidlertid at alle pasientene screenes med elektronisk verktøy, og at dette dokumenteres i 

journalnotatet «Ernæringsstatus med koder». Mange pasienter blir underernærte under 

sykehusoppholdet. Det er derfor viktig å ha dokumentert hvordan ernæringsstatusen var ved 

innleggelse.  

 

NB! Alle pasienter som ikke er i ernæringsmessig risiko når ernæringsstatus vurderes, skal 

ernæringsscreens på nytt en uke senere.   

3.5 Bruk av fritekst i journalnotatet «Ernæringsstatus med koder». 

 

Teksten som genereres ved elektronisk screening eller kostregistrering og kopieres til journalnotatet 

«Ernæringsstatus med koder» i DIPS, skal ikke endres. Det kan imidlertid tilføyes fritekst i dette notatet. 

Det anbefales blant annet når det gis enteral- eller parenteral ernæring. Da kan en for eksempel 

henvise i fritekst til sykepleierdokumentasjon eller notat fra klinisk ernæringsfysiolog hvor eventuelt 

type ernæring brukt, mengde pr døgn og tilførselshastighet beskrives. En kan også i notatet fra andre 

behandlingsgrupper henvise til ernæringsrelaterte forhold som er dokumentert i journalnotatet 

«Ernæringsstatus med koder». På den måten unngås dobbeltdokumentasjon.  

Husk: Når diagnosekode for ernæringsmessig risiko eller underernæring genereres og dokumenteres til 

journal, skal det også framkomme dokumentasjon for hvilke ernæringstiltak som iverksettes. Dersom 

pasienten for eksempel får Calogen 30 ml x 3 eller næringsdrikk uten at det blir foretatt elektronisk 

kostregistrering, bør dette også tilføyes som fritekst i journalnotatet «Ernæringsstatus med koder». Det 

vil være tilstrekkelig for å oppfylle myndighetenes krav til dokumentasjon når diagnosekode for 

ernæringsmessig risiko/underernæring blir brukt.  

4.0   Registrering av diagnose- og prosedyrekoder i DIPS.  

Når screening har uløst ernæringsrelatert diagnosekode (E46.00, E44.00 eller E43.00) og eller 

prosedyrekoder, skal disse registreres i DIPS.  

4.1 Registrering av diagnosekode i DIPS. For registrering av diagnosekode bruk Ctrl+ m (for å 

komme til medisinsk registrering), se fig. 7. Velg deretter aktuelle opphold. Dersom screening f. eks. 

genererer diagnosekode E46.00 (Ernæringsmessig risiko), registreres denne i feltet ”Diagn Kode” (se fig 

8). Skriv inn koden og trykk ”Lagre”.  

4.2 Registrering av prosedyrekode i DIPS. Velg «Ny Prosedyre» og dernest «NCMP-koder». Se fig. 

9. Søk opp prosedyre som vist i fig. 9. Prosedyrekoden kan imidlertid ikke lagres før den er knyttet til en 

behandler, «Behandler 1:». Velg dernest, ut fra avdelingens gjeldende rutine, ansvarlig behandler. Det 

er forskjellig praksis i forhold til hvilken behandler som skal benyttes. Noen avdelinger bruker 

avdelingens ernæringsansvarlig lege, mens andre bruker dagens ansvarlige lege.  

Etter at «Behandler 1» er valgt, lagres prosedyrekoden ved å trykke «Lagre». Dersom feilmelding (fig. 

10) oppstår, ignorer den.  

 



9 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 7 – Skjermbilde for registrering av diagnosekoder i DIPS (Ctrl+m). 

 

 

 
 Fig. 8 - Skjermbilde for registrering av diagnosekoder i DIPS forts. 
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Fig. 9. Skjermbilde for registrering av prosedyrekode. 

 

Hvis denne feilmeldingen dukker opp – ignorer (trykk OK) (Fig 8): 

 
Fig. 10. Feilmelding 

 


